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UNITED KINGDOM ATOMIC EHERGY AUTHORITY, te Londen. 

I o n e n b r o n . 

De uitvinding heeft betrekking op een ionenbron, en heeft 
meer in bet bijzonder betrekking op een ionenbron met twin anode 
dat wil zeggen een ionenbron bestaande uit een cilindervormige 
kamer met twee evenwijdige anodedraden die symmetrisch zijn aan-
gebracht ten opzichte van de lengte-as van de bron en de lengte-
ui tvoersleuf w de binnen de kamer opgewekte ionen. 

Een dergelijke bron wekt een bundel van ionen op die zich 
radiaal vanuit de anoden naar buiten naar de uitgangssleuf voort-
bewegen. De aanwezigheid van de uitgangssleuf vervormt het elek-
trische veld nabij de buitenbegrenzing van de kamer en veroor-
zaakt op deze wijze afwijkingen in de baan van de ionen naarmate 
zij van de uitgangssleuf wegbewegen. 

Deze vervormingen in de ionenbanen hebben in het groobste 
gedeelte van de uitgangssleuf geen werkelijke invloed, maar aan 
de uiteinden van de uitgangssleuf treedt in feite een ongewenste 
invloed op. Teldverstoringen op deze punten hebben tot gevolg dat 
de ionen snelheidscomponenten evenwijdig aan de sleuf hebben. 
De uiteinden van de ionenbundel worden dus diffuus, en de ionen-
dichtheid langs de ionenbundel is eveneens variabel. Het recht 
trekken van deze effecten door middel van uitwendige elektroden 
is moeizaam. Ook worden wanneer er een poging wordt gedaan om een 
oneindige sleuf te imiteren door de sleuf tot voorbij het gebied 
waarin ionen door de anodedraden worden opgewekt, te laten uit-
strekken, uitgerekte staarten in de ionen dichtheid vervolgens aan 
de uiteinden van de ionenbundel teweeg gebracht. Ofschoon deze 
uitwendig kunnen worden afgeschermd, kan dit hinderlijk zijn en 
in het bijzonder wanneer er een verder versnellend veld wordt 
•toegepast. 
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Volgens de uitvinding wordt een ionenbron verschaft die 
een cilindervormige kamer heeft met een daarin gevormde lengte-
uitgangssleuf en twee evenwijdige anodedraden die zich over de 
lengte van de kamer in het middengebied daarvan uitstrekken en 
symmetrisch ten opzichte van de lengte-as van de kamer en de 
uitgangssleuf zijn aangebracht, waarbij aan elk uiteinde van de 
uitgangssleuf op of nabij de nul<potentiaal een equipotentiaal 
masker is aangebracht waarbij de onderlinge afstand tussen de 
binnenuiteinden van de maskers de breedte van de door de bron 
afgegeven ionenbundel bepaalt. 

Bij een voorkeursuitvoering van de uitvinding voor gebruik 
in een stelsel dat voorzien is van een de kamer omringende, ci-
lindervormige versnellingselektrode die dezelfde symmetrie/af-s de 
kamer heeft, is de dikte van de wand van de kamer toereikend om 
zeker te stellen dat er in de dikte-doorsnede van de wand van de 
kamer een in wezen elektrisch-veldvrij gebied is, waarbij de mas-
kers zodanig geplaatst worden dat zij zich in het elektrisch-
veldvri je gebied bevinden, waarbij het profiel van de uitgangs-
sleuf een stapsgewijze configuratie met het bredere gedeelte van 
de sleuf aan de buitenzijde heeft, en waarbij de breedte van het 
bredere gedeelte van de sleuf in wezen niet groter is dan de ra-
diale diepte van het buitengedeelte van de uitgangssleuf. 

De bron kan eveneens een afzonderlijke voering hebben die 
gebruikt kan worden om een bron van materiaal ionen te vormen die 
door de bron moeten worden opgewekt. 

De uitvinding zal nader worden toegelicht met verwijzing 
naar de tekeningen, waarin : 

fig. 1 een lengte-doorsnede van een gebruikelijke ionen-
bron met dubbele anode, de gewenste vorm van de ionenbundel, 
en de door de bron in feite afgegeven vorm aangeeft; 

fig. 2 een variant van de in fig. 1 aangegeven ionenbron, 
en de invloed daarvan op de afgegeven ionenbundel aangeeft; 

fig. 3 een lengte-doorsnede van een ionenbron volgens de 
uitvinding, en de vorm van de door de bron afgegeven ionenbundel 
aangeeft; 

fig. 4 een lengte- en een dwarsdoorsnede-aanzicht geeft 
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van een ionentiron volgens de uitvinding ten gebruike met een 
uitwendige veldvormende elektrode; 

fig. 5 een lengte-doorsnede van een andere ionenbron volgens 
de uitvinding aangeeft; en 

fig. 6 een lengte-doorsnede van een variant van de in fig. 
5 aangegeven ionenbron aangeeft. 

In fig. 1 is een gebruikelijke ionenbron met dubbele anode 
aangegeven bestaande uit een door een metaalbuis 2 gevormde, ci-
lindervormige kamer 1 en daarin ingevoerde isolatie-eindpluggen 3• 
Be twee anodedraden 4 waarvan er één is aangegeven, worden gedra-
gen door de isolatie-eindpluggen 3, welke draden symmetrisch zijn 
aangebracht ten opzichte van de lengte-as van de kamer 1 en een 
lit gangs sleuf 5 ? waarvan de axiale lengte de nominale breedte van-
een bundel van door de bron opgewekte ionen 6 bepaalt. -

Een schets van de gewenste dichtheidsverdeling binnen de 
ionenbundel 6 is onder .de ionenbron -weergegeven., _ert .een., schets, 
van de in feite opgewekte ionendichtheidsverdeling is onder die 
van de gewenste ionendichtheidsverdeling aangegeven. 

Het eerder genoemde verschijnsel aan de uiteinden van de 
uitgangssleuf 5 is duidelijk aangegeven. 

Pig. 2 geeft aan watjer gebeurt wanneer men probeert de 
invloeden van de uiteinden van de sleuf 5 te elimineren door de 
sleuf te verlengen tot voorbij het gebied van de kamer 1 waarin 
de door de bron afgegevaa ionen worden opgewekt. Opnieuw zijn de 
staarten of weglopende uiteinden in de ionenverdeling duidelijk 
zichtbaar. 

Pig. 3 toont een ionenbron met twin anode volgens de uit-
vinding. Be bron heeft een hoofdkamer 31 gevormd door een roest-
vrije buis 32 voorzien van isolatie-eindpluggen 33 die zoals bij 
een gebruikelijke ionenbron met twin anode twee centrale anode-
draSen 34 ondersteunen. Be buis 32 heeft een lengte van ongeveer 
127 mm» een inwendige diameter van 50,8 mm en een wanddikte van 
3 , 1 7 5 mm. Een sleuf 35 met een breedte van 3>175 mm strekt zich 
over de lengte van de buis 32 uit. Aan elk uiteinde van de buis 
32 is een ring 36 van roestvrij staal met een dikte van 0,381 mm 
aangebracht die zich axiaal over een afstand uitstrekt gelijk aan 
de inwendige straal van de hoofdkamer 31• Be ringen 36 en de 
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sleuf 35 "bepalen een uitvoersleuf 37• De genoemde afmetingen 
waarborgen dat de uiteinden van de door de ringen 36 gevormde 
maskers zich in het gebied van nul^potentiaal wanneer de bron in 
bedrijf is bevinden. De uiteinden van de buis 32 zijn ontlast of 
ingesneden om de ringen 36 zodanig op te nemen dat de uitwendige 5 
diameter van de buis 32 over de gehele lengte van de bron dezelfde 
is. 

De ionenverdeling in de door de bron opgewekte ionenbundel 
is eveneens in fig. 3 aangegeven. Het blijkt duidelijk dat er 
een aanzienlijke verbetering is bereikt. 10 

Wanneer een ionenbron gelijk aan die welke beschreven is, 
gebruikt wordt met een stelsel van coaxiale cilindervormige ver-
snellingselektroden, dan zal het elektrische veld veroorzaakt -
door ten minste de meest nabij gelegen versnellingselektrode -
in de uitvoersleuf 37 van de ionenbron doordringen. Het door de 15 
versnellingselektroden teweeg gebrachte elektrische veld zal veel 
groter zijn dan het binnen de bronkamer 31 door de twin anode-
draden 34 teweeg gebrachte veld. Als gevolg hiervan zullen de 
verstorende invloeden op de ionenbundel veel groter zijn. In ex-
treme gevallen kan zelfs de dwarsdoorsnede van de ionenbundel 20 
elliptisch of zelfs cirkelvormig gemaakt worden. 

Fig. 4 geeft twee aanzichten van een ionenbron volgens de 
uitvinding voor gebruik bij uitwendige versnellingselektroden. 
De dikfce van demnd van de hoofdkamer 31 is vergroot tot een zo-
danige dikte dat er een veldvrij gebied bij benadering halverwege 25 
door de wand van de kamer 31 is, en de maskers 36 worden zoals 
tevoren in dit gebied geplaatst. De meest geschikte manier om dit 
te doen is een bron te nemen zoals die welke met verwijzing naar 
fig. 3 is beschreven, en om deze in een nauw passende buitenbuis 
41 van geschikte dikte in te voeren, welke buis een sleuf 42 daar- 30 
in heeft welke zodanig geplaatst wordt dat hij uitgelijnd is met 
de sleuf 37 van de basisbron. De sleuf 42 kan langer uitgevoerd 
zijn dan de uitvoersleuf 37• 

Een voordelig focusseringsinvloed op de ionenbundel kan 
verkregen worden wanneer de breedte van de sleuf 42 groter gemaakt 35 
wordt dan die van de sleuf 37. Om zeker te stellen dat het ruimte-
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gebied aan de buitenrand van de sleuf 37 betrekkelijk veldvrij 
is, moet de breedte van de sleuf 42 niet groter zijn dan ongeveer 
tweemaal de wanddikte van de buitenbuis 41• 

In bedrijf wekt de ionenbron met twin anode twee inwendige 
bundels van ionen op. Eén van deze bundels stroomt naar en door 
de uitvoersleuf 31• Ee andere bundel plant zich in de diametraal 
tegenovergestelde richting voort en valt in op de inwendige wand 
van de buis 52, waar deze bundel hitte teweeg brengt en het ma-
teriaal van de buis 52 erodeert. Daarenboven erodeert de uittre-
dende bundel van ionen de randen van de uitvoersleuf 37 • Fig. 5 
toont een ionenbron volgens de uitvinding, waarin een losse voe-
ring 51 is opgenomen die gemakkelijk vervangai kan worden wanneer 
hij in bedrijf beschadigd raakt. De voting 51 kan van hetzelfde ma-
teriaal gemaakt zijn als de buis 32 die de wand van de hoofdkamer 
31 vormt, of de vcecing kan van een materiaal zijn dat om zijn 
eigen eigenschappen is gekozen. De voeringfean bijvoorbeeld meer 
bestand tegen erosie zijn dan het materiaal waarvan de buis 32 
is gemaakt, of de voering kan van een materiaal gemaakt zijn dat 
door de daarop invallende ionen verstoven wordt zodat er ionen 
van dat materiaal in de door de bron teweeg gebrachte ionenbundel 
opgewekt worden. Eveneens kan de voering van een materiaal zijn 
dat normaal vast is, maar dat bij de door de bron in bedrijf be-
reikte temperaturen een merkbare dampdruk heeft waardoor er op-
nieuw ionen van dat materiaal in de door de bron teweeg gebrachte 
ionenbundel verschaft worden. De in fig. 5 aangegeven voering 51 
kan op deze wijze werken. Om zeker te stellen dat de voering 51 
de gewenste temperatuur bereikt, kan de dikte daarvan over het 
grootste deel van zijn lengte verminderd worden zodat het ther-
mische contact tussen de voering 51 en de wand van de buis 32 
verminderd wordt. 

Pig. 6 toont een variant vanjde in fig. 5 aangsgeven ionen-
bron waarin de voering 51 verdikte veldbepalende eindplaten 61 
heeft. Er zijn holten 62 in de eindplaten 61 geboord omhet ge-
wenste materiaal op te nemen dat bij de temperatuur waarop de 
bron werkt, verdampt moet worden. 
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C O N C L U S I E S 

1. Ionenbron bevattende een cilindervormige kamer met een 

daarin gevormde lengte-uitvoersleuf en twee evenwijdige anode-

draden die zich over de lengte van de kamer in het middengebied 

daarvan uitstrekken en die symmetrisch zijn aangebracht ten op-

zichte van de lengte-as van de kamer en de uitvoersleuf, m e t 

h e t k e n m e r k , dat aan elk uiteinde van de uitvoersleuf 

op of nabij de nul<potentiaal op gelijke potentiaal een masker 

is aangebracht, waarbij de onderlinge afstand van de binnen-

uiteinden van de maskers de breedte van de door de bron afgegeven 

ionenbündel bepaalt. 

2. lonenbron volgens conclusie 1 voor gebruik in samen-

werking met een coaxiale versnellingselektrode, m e t h e t 
• - •• 

k e n m e r k, dat de dikte van de-wand van-de kamer ..toereikend. 

is om zeker te stellen dat er een in wezen elektrisch-veldvrij 

gebied in de dikte van de wand van de kamer aanwezig is, en dat 

de maskers zodanig geplaats worden dat zij zich in het elektrisch-

veldvrije gebied bevinden. 

J. Ionenbron volgens conclusie 2 , m e t h e t k e n -

m e r k , dat het profiel van de uitvoersleuf een stapsgewijze 

configuratie met het bredere gedeelte van de sleuf aan de buiten-

zijde van de wand van de kamer heeft, en dat de breedte van het 

bredere gedeelte van de uitvoersleuf niet wezenlijk groter is dan 

de radial diepte van het buitengedesLte van de uitvoersleuf. 

4. Ionenbron volgens conclusie 5» m e t h e t k e n -

m e r k , dat het bredere gedeelte van de uitvoersleuf een breedte 

heeft gelijk aan tweemaal de radiale diepte van het gedeelte van. 

de uitvoersleuf. 

5. Ionenbron volgens één der voorgaande conclusies, m e t 

h e t k e n m e r k , dat de wand van de kamer uitgevoerd is 

met een buitengedeelte en een binnen gedeelte, en dat de maskers 

tussen de binnen- en buitengedeêLten zijn aangebracht. 

6. Ionenbron volgens één der voorgaande conclusies, m e t 

h e t k e n m e r k , dat een voering is aan^p bracht, die ver-

vangen kan worden om elke erosie die tijdens bedrijf optreedt, 

te kunnen ondervangen. 
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7. Ionenbron volgens conclusie 6, m e t h e t k e n -
m e r k , dat ten minste een gedeelte van de voering gemaakt is van 
een materiaal, waarvan ionen door de bron opgewekt moeten worden, 
en dat uitgevoerd is om de ionen te verschaffen. 

8. Ionenbron volgens conclusie 7 > m e t h e t k e n - 5 
m e r k , dat de ionen door verstuiving van het na teriaal opgewekt 
worden. 

9. Ionenbron volgens conclusie 7, i e t h e t k e n -
m e r k , dat de ionen door verdamping van het materiaal opgewekt 
worden. 10 

10. Ionenbron volgens een der conclusie 5 tot 9» m e t 
h e t k e n m e r k , dat de voering eindstukken heeft die zich 
radiaal naar binnen uitstrekken, en die verder het elektrische 
veld binnen de kamer van de ionenbron bepalen. 

11. Ionenbron volgens conclusie 10, m.e t h e t k e n - 15 
m e r k , dat de eindstukken een materiaal kunnen opnemen waarvan 
ionen door de bron opgewekt moeten worden. 
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